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ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS –CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e seis, às 16:00 horas, na sede da 
Secretaria Municipal de Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de São 
Sebastião na presença dos membros que assinam esta Ata, e a lista de presença, para 
analisar e discutir a seguinte pauta: 1) PAM – PLANO DE AÇÕES E METAS PARA 2007; 
2) PROJETO BEM-TE-VI; 3) PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE. Iniciada a reunião passou-
se ao expediente do dia: não houve leitura das atas, considerando que a Sra. Ana Paula, 
Presidente do COMUS não pôde estar presente e apresentá-las. A reunião não pode ser 
gravada por problemas técnicos com o gravador disponível e então foi registrada pela 
suplente Sonia A. S. Monteiro. A seguir passou-se a discussão da pauta. 1) PAM – 
PLANO DE AÇÕES E METAS PARA 2007.  A conselheira Ana Cristina solicitou que  a 
Psicóloga do CEMIN – Centro Municipal de Infectologia passa-se a apresentar o PAM – 
Plano de Ações e Metas do Serviço de DST/AIDS do Município. Esta iniciou dizendo que 
a cada 04 meses presta contas ao Ministério da Saúde das ações realizadas; que o 
CEMIN acompanha com atendimento integral aproximadamente 300 (trezentos) 
pacientes portadores do vírus HIV; explicou que o Programa de Pré-Natal é pioneiro no 
Estado realizando 02 exames de detecção de sífilis e HIV durante a gestação, na mulher 
e no parceiro e que já há alguns anos não nascem aqui crianças portadoras; em 2006 já 
nasceram 08 (oito) crianças filhas de pacientes soropositivos que receberam leite NAN 
do Programa, todas sem vírus, e que somos o único Município do Estado com este 
índice zerado. Que os partos dessas pacientes é diferenciado, sendo realizados pelo Dr. 
Fabrício e os bebês acompanhados pela Drª Selma; dentre outras ações a Drª Leda citou 
o fornecimento do Vale Transporte, para que os pacientes não percam as consultas, que 
o tratamento e acompanhamento odontológico é feito por profissional que recebeu 
treinamento especial; que os pacientes “atrofiados” já estão recebendo tratamento de 
preenchimento facial com metacrilato. A conselheira Derci perguntou a respeito do 
credenciamento de Lipodistrofia Facial e o conselheiro Wilmar respondeu que já está 
credenciado. A conselheira Ana Cristina perguntou sobre a possibilidade de existir uma 
unidade do CEMIN na Costa Sul ao que a Drª Leda respondeu que temos 
aproximadamente 60 pacientes na Costa Sul; que na região da Topolândia esse número 
chegaria a 138 pacientes e que então esta seria a região prioritária para se montar uma 
unidade, onde se encontra também a população mais vulnerável do município; os 
pacientes da Costa Sul têm atendimento diferenciado e a coleta mensal de exames é 
feita nos bairros para facilitar o acesso e permitir que o material seja levado a Taubaté 
em tempo, o que justificou até a compra de um veículo novo para substituir o existente já 
sucateado pelo uso freqüente. Lembrou que em reunião na Regional de Saúde, São 
Sebastião foi considerado o melhor serviço de referência para DST/AIDS da região; que 
a integração com o PSF é total, quando um caso novo é detectado é imediatamente 
referenciado ao CEMIN que possui vários especialistas treinados no atendimento. A 
conselheira Derci perguntou sobre o Programa de Redução de Danos voltado para 
usuários de drogas injetáveis, profissionais do sexo, homossexuais, e outros, ao que Drª 
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Leda respondeu que hoje não existe mais o conceito população de risco sendo que todos 
nós somos considerados população vulnerável: adultos em geral, terceira idade, havendo 
muito maior exposição das mulheres casadas; que no último ano a infecção de mulheres 
alcançou aqui a proporção de 1,5 mulheres para 1 homem; os casos positivos no ano 
foram 26 em São Sebastião e 13 em Ilhabela para quem somos referência e onde não há 
o serviço instalado; as mulheres infectam-se mais facilmente que os homens com o vírus 
HIV o que explica a maior proporção de casos entre elas. Drª Leda ainda frisou que 
temos preservativos masculinos (camisinha) em todos os postos. Neste momento é 
entregue cópia do Plano de Ações e Metas – PAM – para o COMUS e assinala que no 
site www.aids.gov.br é possível consultar os anteriores. Colocado em votação foi 
aprovado pela unanimidade dos presentes. 2) PROJETO BEM–TE–VI. A seguir o Dr. 
Renato Pazinatto, da Associação dos Profissionais de Saúde de São Sebastião – APS - 
foi convidado pela conselheira Ana Cristina a fazer a explanação do Projeto BEM–TE–VI 
e o mesmo iniciou explicando que a Associação necessita realizar este convênio para ter 
espaço clínico para aulas do Curso de Aperfeiçoamento de Ortopedia Funcional dos 
Maxilares e Ortodontia da APS. O espaço pretendido são as salas clínicas do Centro 
Odontológico de Especialidades que seriam usadas duas vezes por mês aos sábados; 
em troca o Projeto atenderia 100 (cem) pacientes oriundos do SUS do município com 
procedimentos de Ortopedia Funcional dos Maxilares e Ortodontia. O Dr. Renato 
prosseguiu colocando que todos os pacientes, conforme está no Projeto BEM–TE–VI, 
seriam entrevistados pelo Serviço Social da Saúde onde seriam avaliadas as condições 
de arcar com alguns custos de sua responsabilidade como documentações para que não 
existam ônus ao Serviço Público nem à APS, porém colocando este serviço à disposição 
da população que têm menor acesso a estes tratamentos no próprio município e tratando 
alguns que possivelmente nunca seriam tratados. A seguir passou-se a palavra ao 
Assessor Jurídico Dr. Antonio que expôs a parte jurídica da questão já que há interesse 
da Secretaria neste Projeto; explicou que fez uma consulta ao setor jurídico da Prefeitura 
e que este já se manifestou favoravelmente a realização do Convênio por existirem 
objetivos comuns e não existir ônus à Prefeitura que arcaria apenas com o que já é 
destinado aos munícipes pelo SUS. O conselheiro Carlos Aymar pediu a palavra e 
colocou que o COMUS tem recebido muita coisa para aprovar de última hora dizendo 
que acha que a Secretaria deveria antes disponibilizar os documentos como o Convênio 
do Projeto BEM-TE–VI e o Plano Municipal de Saúde para análise. Decidiu-se por 
maioria dos presentes marcar nova reunião para apreciação e votação do Projeto BEM–
TE–VI e do Plano Municipal de Saúde com a Secretaria de Saúde se comprometendo 
em mandar cópias via e-mail para análises e apreciações de ambos. Nada mais havendo 
a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. 
São Sebastião, 05 de outubro de 2006. Secretariando:                 Sonia Aparecida S. 
Monteiro. 
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 
Sonia Aparecida S. Monteiro  
Antônio Carlos Nisoli Pereira da Silva  
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Wilmar Ribeiro do Prado  
André Fontes dos Santos  
Genoveva Pons Garcia  
Derci de Fátima Andolfo  
Rita de Cássia do N. Simioni  
Luiz Roberto Santos  
Eduardo P. Santos  
Carlos Cipullo Aymar  
Dircéia Arruda de Oliveira  
Ana Cristina Rocha Soares  
Márcia de Souza Guimarães  
Débora Cristina Pereira Lima  
Geraldo Donizete Santos do Nascimento  
Acácio Valdemiro da Luz  
Geraldo Nunes de Almeida  
Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 


